
 

 

   OKRESNÍ  FOTBALOVÝ   SVAZ   NOVÝ   JIČÍN 
   Msgr. Šrámka 21,  741 01 Nový Jičín   tel.:   553 822 344 

   e-mail : fotbal.ofsnj@seznam.cz    IČ :   22880348 

 

Sportovně technická komise OFS NJ 

 
Zápis č. 17 ze dne 6.6.2019 – SR 2018/2019 

 

Přítomni   : Jalůvka, Holík, Surovec   

Omluveni : Kvitová  

Hosté        : Mgr. Patka - předseda OFS  

 

1. STK OFS NJ bere na vědomí :  
  - komuniké VV OFS Nový Jičín č. 5  

  - zápisy a rozhodnutí odborných komisí OFS Nový Jičín ke dni 5.6.2019 

       

2. Změny termínů a místa utkání :   
 -  Žádosti o změny termínů či míst utkání vložené do IS systému do doby konání zasedání STK OFS Nový 

Jičín (6.6.2019) byly v případě souhlasu obou klubů schváleny a provedeny změny v IS systému.  

 

3. Projednání výsledků : 
   - STK schvaluje všechny výsledky mistrovských utkání dosažené na hřištích v soutěžích OFS NJ 

v termínech  22.5. – 5.6.2019. 

    

4. Závady a nedostatky : 
   - IV. třída muži 

      - 22. kolo – v zápise o utkání Vražné – Lubojaty neuvedl rozhodčí Pargač dobu hry 2. poločasu. STK 

předává tento nedostatek rozhodčího Pargače k prošetření do KR OFS.  

                        – v zápise o utkání Hostašovice – Heřmanice je jako AR2 i jako hráč uveden hráč  Heřmanic 

(Ambrož Tomáš). STK uděluje klubu Heřmanice pořádkovou pokutu STK ve výši 100,- Kč 

a rozhodčí zápasu Hrdina se předává k prošetření do KR OFS NJ s návrhem na udělení 

pokuty ve výši 100,- Kč. 

       - 12. kolo – v zápise o utkání Bílov – Vražné je uvedeno 6 náhradníků domácích (má být 5). STK 

uděluje klubu Bílov pořádkovou pokutu STK ve výši 100,- Kč a rozhodčí zápasu Tobola se 

předává k prošetření do KR OFS NJ s návrhem na udělení pokuty ve výši 100,- Kč.  

  - OP žáci  

      - 19. kolo – k utkání Vlčovice-Mniší – Veřovice se nedostavil rozhodčí, řídil laik. STK předává 

nedostavení se rozhodčího k prošetření do KR OFS. V zápise nebyli uvedeni AR a doba hry 

pro technickou závadu na počítači. Bez postihu. 

      - 20. kolo – k utkání Příbor - Mořkov se nedostavil rozhodčí. STK předává k prošetření do KR OFS. 

- OS  žáci – sk. A 

      - 13. kolo – v zápise o utkání Sedlnice – Libhošť není uveden hlavní pořadatel. STK uděluje klubu 

Sedlnice pořádkovou pokutu STK ve výši 300,- Kč (RS čl. 43.1/12).  

      - 14. kolo – v zápise o utkání Sedlnice – Ženklava není uveden hlavní pořadatel, jako vedoucí družstva a 

rozhodčí uvedena stejná osoba (Dvořáček Petr). STK uděluje klubu Sedlnice pořádkovou 

pokutu STK ve výši 350,- Kč (RS čl. 43.1/12, 13).  

 - OS mladší žáci – sk. A 

      - 20. kolo – v zápise o utkání Petřvald – Rybí je u hostů uvedeno 16 hráčů (má být 15). STK uděluje 

klubu Rybí pořádkovou pokutu STK ve výši 100,- Kč.  

                        – v zápise o utkání Bludovice – Libhošť je u hostů uvedeno 16 hráčů (má být 15). STK 

uděluje klubu Libhošť pořádkovou pokutu STK ve výši 100,- Kč.  

  

mailto:fotbal.ofsnj@seznam.cz


 

- 2 - 

     - 21. kolo – v zápise o utkání Nový Jičín B. – Hodslavice je jako vedoucí družstva a rozhodčí uvedena 

stejná osoba (Konečný Milan). STK uděluje klubu Nový Jičín pořádkovou pokutu STK ve 

výši 50,- Kč).  

- OS mladší žáci – sk. B 

      - 18. kolo – v zápise o utkání Suchdol – Kunín je jako hlavní pořadatel a rozhodčí uvedena stejná osoba 

(Nerad Martin). STK uděluje klubu Suchdol pořádkovou pokutu STK ve výši 50,- Kč.  

      - 20. kolo – v zápase Bílovec – Spálov zápis nepotvrzen ani jedním oddílem pro technickou závadu na 

počítači v době ukončení zápasu. Potřebné údaje doplněny následný den sekretářem OFS. 

Bez postihu.   

                        – v zápise o utkání Studénka – Kunín je u domácích uvedeno 18 hráčů (má být 15). STK 

uděluje klubu Studénka pořádkovou pokutu STK ve výši 100,- Kč.  

- OP starší přípravka 

      - 17. kolo – neodehráno utkání Fulnek-Frenštát B, STK žádá kluby o dohodnutí náhradního termínu, 

utkání se musí odehrát do 21.6.2019. 

       - 24. kolo – v zápise o utkání Kopřivnice B. – Mořkov je jako vedoucí družstva a rozhodčí uvedena 

stejná osoba (Pořický Michal). STK uděluje klubu Kopřivnice pořádkovou pokutu STK ve 

výši 50,- Kč(RS čl. 43.1/13). 

   Kontrola soupisek a seznamů  

-   Frenštát A – 19. kolo OK, 21. kolo OK, 25. kolo OK. 

-   Frenštát B – 19. kolo OK, 21. kolo OK. 25. kolo OK. 

-   Kopřivnice A – 19. kolo OK, 23. a 25. kolo 2x start hráče neuvedeného na Seznamu hráčů A,  Kučera 

Oliwer ID 9051137, STK uděluje klubu Kopřivnice  pořádkovou pokutu 200,-Kč(RS čl. 

43.1/7). 

-   Kopřivnice B – 19., 21., 18. kolo 3x start hráče neuvedeného na Seznamu hráčů B, Fojtík Matyáš ID 

9071367, STK uděluje klubu Kopřivnice pořádkovou pokutu 300,-Kč(RS čl. 43.1/7). 

-   Nový Jičín A – 19., 21., 25. kolo OK 

-   Nový Jičín B – neoprávněný start hráčů neuvedených na Seznamu hráčů B, 19. kolo Bartoš Pavel Josef, 

ID 09030324, Blata Lukáš, ID 09061093, Foks Ondřej, ID  10020457; 21. kolo Bartoš 

Pavel Josef, ID 09030324, Blata Lukáš, ID 09061093, Foks Ondřej, ID  10020457, Fojtík 

Filip, ID 09020651; 25. kolo Fegler Maxmilián, ID 09101394, Foks Ondřej, ID  10020457, 

Janoušková Anna, ID 08101530. STK uděluje klubu Nový Jičín pořádkovou pokutu 1000,- 

Kč (RS čl. 43.1/7). 

- OP mladší přípravka 

      - 17. kolo – neodehráno utkání Fulnek-Frenštát B, STK žádá kluby o dohodnutí náhradního termínu, 

utkání se musí odehrát do 21.6.2019. 

       - 18. kolo – v zápise o utkání Štramberk – Mořkov je jako vedoucí družstva a rozhodčí uvedena stejná 

osoba (Sýkora Pavel). STK uděluje klubu Štramberk pořádkovou pokutu STK ve výši 50,- 

Kč(RS čl. 43.1/ 13). 

       - 25. kolo – v zápise o utkání Mořkov-Lubina A chybí Hlavní pořadatel. STK uděluje klubu Mořkov 

pořádkovou pokutu STK ve výši 200,- Kč(RS čl. 43.1/12). 

       -  25. kolo – v zápise o utkání Štramberk – Frenštát A je jako vedoucí družstva a rozhodčí uvedena 

stejná osoba (Sýkora Pavel). STK uděluje klubu Štramberk pořádkovou pokutu STK ve 

výši 50,- Kč(RS čl. 43.1/13). 

- OS starší přípravka – sk. A 

      - 12. kolo – v zápise o utkání Veřovice – Lichnov je jako vedoucí družstva a rozhodčí uvedena stejná 

osoba (Vavrečka Radek). STK uděluje klubu Veřovice pořádkovou pokutu STK ve výši 

50,- Kč(RS čl. 43.1/13). 

- OS starší přípravka – sk. B 

      - 12. kolo – v zápise o utkání Mankovice – Žilina je uvedena nesprávná doba hry 2x30 minut. STK 

upozorňuje klub Mankovice na správnou dobu hry  2x25 min. 

- OS mladší přípravka –  sk. A 

      - 12. kolo – neodehráno utkání Žilina-Jakubčovice, STK žádá kluby o dohodnutí náhradního termínu, 

utkání se musí odehrát do 21.6.2019. 

- OS mladší přípravka – sk. B 



       - 18. kolo – v zápise o utkání Lubina B – Petřvald je jako vedoucí družstva a rozhodčí uvedena stejná 

osoba (Stanislav Jan). STK uděluje klubu Lubina pořádkovou pokutu STK ve výši 50,- 

Kč(RS čl. 43.1/12, 13). 

       - 12. kolo – v zápise o utkání Lubina B. – Petřvald je jako vedoucí družstva a rozhodčí uvedena stejná 

osoba (Stanislav Jan). STK uděluje klubu Lubina pořádkovou pokutu STK ve výši 50,- 

Kč(RS čl. 43.1/12, 13). 

 

5. STK OFS NJ projednala a rozhodla : 

 
     - Svolání „předlosovacího aktivu“ na čtvrtek 13. června 2019 do restaurace BOSS v Bludovicích od 

16.00 hod za účelem stanovení struktury soutěží v nadcházejících sezónách. 

     - STK upozorňuje kluby na zaslání přihlášek do soutěží pro sezónu 2019 – 2020. I když byl termín do 

5.6.2019, STK prodlužuje termín do úterý 11.6.2019. Po tomto datu budou přihlášky uzavřeny. 

Zařazení přihlášky po tomto termínu bude za poplatek STK 300,- Kč. 

      Kluby, které k 5. 6. nezaslaly přihlášky: 

      Heřmanice, Hostašovice, Jakubčovice, Lubina, Mankovice, Petřvald, Trojanovice-Bystré, Tísek, 

Skotnice   

 

Příští zasedání STK OFS NJ bude ve čtvrtek 13. června 2019 od 15.00 hod. na OFS v Novém Jičíně. 

  

V Novém Jičíně dne 6. 6. 2019 

 

Zapsali: Holík Miloš a Jalůvka Vojtěch        Jalůvka Vojtěch, v. r. 

         předseda STK OFS NJ 


